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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017  

Agenda oktober 2017 
 

Maandag 2 oktober  Infomoment eerste kleuter 

Dinsdag 3 oktober  Infomoment tweede kleuter 

Donderdag 5 oktober Dag van de leerkracht 

    Infomoment derde kleuter 

Vrijdag 6 oktober  Pedagogische studiedag = geen school 

Maandag 9 oktober  Vrije dag 

Woensdag 11 oktober Voetbal Aarsele (zie info juf Ann) 

Zondag 15 oktober  Sneukeltocht georganiseerd door de oudervereniging 

Dinsdag 24 oktober  Koekenverkoop van de oudervereniging (afhaling) 

Woensdag 25 oktober Schaatsen (zie info juf Ann) 

Donderdag 26 oktober Infomoment instappende peuters om 17.00u 

 

Maandag 30 oktober t.e.m. vrijdag 3 november: herfstvakantie 

Bezoek van de wijkagent: 
Tijdens de tweede week van september kwam de wijkagent op  

bezoek bij de directie om kennis te maken en te overleggen. Op 

sommige dagen is de wijkagent aanwezig aan de schoolpoort om 

alles in veilige banen te leiden. Hij vindt het ook heel positief dat 

er elke morgen een leerkracht aan de schoolpoort staat om de 

kinderen en hun ouders over te steken. 

Mogen wij langs deze weg ook jullie medewerking vragen? 

Graag geen auto’s parkeren op de strook voor de schoolpoort en enkel jullie auto plaatsen op 

de voorziene parkeerstroken. Alvast hartelijk dank voor jullie inzet voor een veilige school-

omgeving! 



Verkeersweek 

Bij de start van een nieuw schooljaar staat “verkeer” altijd in de kijker. Ook op onze school via 

verschillende activiteiten: 

 Bezoek van de politie in de eerste kleuterklas 

 Fietstocht van het 6de leerjaar 

 Een gezellige afsluiter met toneel en dans voor alle kleuters 

 De Strapdag waarbij heel veel kinderen te voet of met de fiets naar school zijn gekomen. 

Dat was ronduit super! 



Jaarlijkse koeken- en pannenkoekenverkoop 

door de oudervereniging 
De bestellingen kunnen tot uiterlijk woensdag 4 oktober inge-

diend worden. En dit voor 6 euro voor een emmertje wafels of 

een 1kg pannenkoeken. De opbrengst komt rechtstreeks ten 

goede van al onze kinderen door de aankoop van materiaal voor 

in de klassen of op de speelplaats. Dus kopen maar! 

Verloren voorwerpen 
Het valt ons op dat heel wat spullen van de kinderen op school ach-

tergelaten worden. Dat vinden wij  echt jammer. Daarom is het voor 

ons superhandig als er een naam op de doosjes of in de kleding 

staat. Kunnen jullie de spullen van jullie kinderen naamtekenen? 

Iedere vrijdag worden de  verloren spullen verzameld en getoond aan 

de kinderen. Daarna komen ze terecht in de bak van verloren voorwerpen. Voor iedere vakan-

tie stellen we alle voorwerpen tentoon aan de kinderen en de ouders. Als er dan nog zaken 

over blijven, gaan die onherroepelijk naar de Kringwinkel. 

Herfstwandeling 15 oktober 
De herfst is een ideale tijd om te wandelen en te genieten van de 

frisse buitenlucht. Daarom nodigt de oudervereniging in samen-

werking met de school jullie uit op een wandeltocht met verschil-

lende stopplaatsen. Zin om de beentjes te strekken en te sneuke-

len? Schrijf jullie dan zeker in voor maandag 2 oktober.  

De heerlijke ontbijtkoeken zijn alvast besteld! 

Werken aan het dak van de school: 
De dakwerken schieten goed op en het resultaat is mooi. Begin oktober zal 

de stelling naar de voorkant van het gebouw verhuizen. In samenwerking 

met de aannemer, de stad Tielt en onze preventieadviseur  zorgen we er-

voor dat alles zo veilig als mogelijk kan verlopen. Kort voor de verhuis van 

de stelling krijgen jullie nog een brief met enkele richtlijnen bij deze nieuwe 

verkeerssituatie rond onze school. Wij houden jullie zeker op de hoogte! 

 
 

Deze nieuwsbrief krijgen jullie voorlopig nog op papier. We zijn volop 

bezig een nieuw mailsysteem aan het uit testen. Van zodra we zeker 

zijn dat het goed werkt, verzenden we de nieuwsbrief via mail. 



Uit de kindermond 
1ste kleuterklas: 

Naar aanleiding van het bezoek van de politieagent 

vertelden we het verhaal: de politieagent. We zagen 

op de prenten welke materialen de politieagent alle-

maal heeft en een kleuter zei DE HANDBANDEN 

i.p.v. de handboeien. 
 

2de kleuterklas: 

Binnen het thema ‘dit ben ik’ vertelde een kleuter dat 

we allemaal een skelet met botten binnen in ons vel 

hebben. Waarop een andere kleuter reageert: “Botten 

doe je toch aan je voeten?” 
 

3de kleuterklas 

Juf: "Welke verkeersborden bestaan er allemaal?" 

Kleuters: "Een driehoek met een tractor op,  

een stopbord, dat je niet door mag, een bord MET TWEE 

BORSTJES OP.” 

 

1ste leerjaar 

Vroeger zaten wij in het kleuterbabeljoen 

(Kleuterpaviljoen) 

 

Nieuws uit de klassen 

Kleuterjuf Ciel van de eerste kleuterklas is trotse  

mama geworden van Louise.  Een dikke proficiat! 



Dag van de sportclub 



Beekfietstocht 4de leerjaren 


